
Zápis 
z rokovania Komisie mládeže a športu Mestského zastupiteľstva v Trnave  

Mestský úrad v Trnave, 26.2.2015 

 
Prítomní: Štefunko, Havlíková, Kralovič, Fuzák, Klokner, Skala, Bučka, Gubrický, Holekši 

Ospravedlnení: -  

Ďalší prítomní: Haršányiová, Guniš, Maková, Baďurová 

Verejnosť: Kollár 

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie 

2. Poučenie  v zmysle zákona č.122/2013 Z.z. o  ochrane osobných údajov 

3. Predstavenie činnosti referátu detí a mládeže a referátu športu 

4. Návrh kritérií hodnotenia žiadostí o dotáciu v roku 2015 za oblasť Športové aktivity a Aktivity mládeže 

v súlade s platným VZN, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava 

5. Rôzne 

6. Záver 

 

K bodu č. 1 

Rokovanie komisie otvoril  predseda komisie Bc. Šimon Štefunko, ktorý prítomným členom komisie – neposlancom  

odovzdal menovacie dekréty.  

Predseda predložil komisii návrh vyššie uvedeného programu  
 

Meno a priezvisko člena komisie 
Hlasovanie 

Zdôvodnenie 
za proti 

zdržal 
sa 

Bc. Šimon Štefunko /    

MUDr. Zuzana Havlíková, PhD. /    

Bc. Martin Královič  /    

Juraj Fuzák  
V čase hlasovania neprítomný na rokovaní 

komisie 

Ing. Jozef Klokner /    

Mgr. Andrej Skala /    

Ing. Miloš Bučka /    

Ing. Vladimír Gubrický /    

Roman Holekši /    

Program bol schválený. 

 

Kontrola plnenia úloh z 15.1.2015: 

1. úloha č. 1 – prehľad čerpania dotácií – Ing. Katarína Haršányiová informovala, že z iniciatívy p. primátora 

bol pre potreby  poslancov spracovaný celkový prehľad dotácií od roku 2010 podľa jednotlivých oblastí 

podpory. S týmto dokumentom prítomných oboznámila a následne bude zaslaný v elektronickej podobe 

každému členovi komisie. 

2. úloha č. 2 a 3 – kritériá hodnotenia žiadostí – sekretárke komisie bol doručený jeden návrh, ktorý bude 

predmetom tohto rokovania komisie v rámci bodu 4 

 

K bodu č. 2  

Mgr. Dáša Baďurová, zamestnankyňa odboru organizačného a vnútornej správy vykonala poučenie  členov 

komisie o  ochrane osobných údajov v zmysle zákona č.122/2013 Z.z.  
 

K bodu č. 3 

Ing. Katarína Haršányiová a Mgr. Eduard Guniš predstavili prítomným v skratke činnosť svojich referátov 

a najväčšie podujatia realizované mestom. V rámci diskusie odpovedali prítomným na doplňujúce otázky k činnosti 

i k aktivitám.  

 

 

 



K bodu č. 4 

Ing. Katarína Haršányiová  v krátkej prezentácii predstavila prítomným systém poskytovania dotácií z rozpočtu 

mesta v súlade s VZN 439, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava a oboznámila 

ich so špecifikami oblasti Športové aktivity a Aktivity mládeže, ktoré budú predmetom nasledujúceho rokovania 

komisie. 

Mgr. Andrej Skala predstavil svoj návrh systému posudzovania žiadostí o dotáciu.  

 

Uznesenie č.1: Nový systém posudzovania žiadostí   
 

Meno a priezvisko člena komisie 
Hlasovanie 

Zdôvodnenie 
za proti 

zdržal 
sa 

Bc. Šimon Štefunko   /  

MUDr. Zuzana Havlíková, PhD. 
V čase hlasovania neprítomná na rokovaní 

komisie  

Bc. Martin Královič    /  

Juraj Fuzák   /  

Ing. Jozef Klokner   /  

Mgr. Andrej Skala   /  

Ing. Miloš Bučka   /  

Ing. Vladimír Gubrický   /  

Roman Holekši   /  

Uznesenie nebolo schválené. Komisia sa dohodla, že k tomuto bodu sa v budúcnosti vráti. 

 

Uznesenie č.2: Ing. Gubrický navrhol, aby pri hodnotení žiadostí o dotáciu na roku 2015  v rámci oblasti Športové 

aktivity okrem špecifických kritérií uvedených v platnom VZN bolo prihliadané na systematickú a pravidelnú prácu 

s deťmi a mládežou v športe 
 

Meno a priezvisko člena komisie 
Hlasovanie 

Zdôvodnenie 
za proti 

zdržal 
sa 

Bc. Šimon Štefunko /    

MUDr. Zuzana Havlíková, PhD. 
V čase hlasovania neprítomná na rokovaní 

komisie  

Bc. Martin Královič  /    

Juraj Fuzák /    

Ing. Jozef Klokner /    

Mgr. Andrej Skala   /  

Ing. Miloš Bučka /    

Ing. Vladimír Gubrický /    

Roman Holekši /    

Uznesenie bolo schválené. 

 

Uznesenie č.3: Komisia navrhla, že pri hodnotení projektov neumožní verejnú obhajobu predložených žiadostí 

o dotáciu 
 
Meno a priezvisko člena komisie 

Hlasovanie 

Zdôvodnenie 
za proti 

zdržal 

sa 

Bc. Šimon Štefunko /    

MUDr. Zuzana Havlíková, PhD. 
V čase hlasovania neprítomná na rokovaní 

komisie  

Bc. Martin Královič  /    

Juraj Fuzák /    

Ing. Jozef Klokner /    



Mgr. Andrej Skala /    

Ing. Miloš Bučka /    

Ing. Vladimír Gubrický /    

Roman Holekši /    

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu č. 6 

1. úloha č. 1: Komisia požiadala prítomných referentov o spracovanie o zasielanie informácií o pripravovaných 

aktivitách 

Z: Mgr. Guniš, Ing. Haršányiová    Termín: najneskôr týždeň pred realizáciou 

 

2. Na základe dohodnutia harmonogramu stretnutí na predchádzajúcom rokovaní (15.1.2015) ďalšie rokovanie 

komisie bude 23.3.2015 o 15.00 h. Predmetom rokovania komisie bude hodnotenie žiadostí o dotáciu. 

 

 

K bodu č. 7 

V závere rokovania sa predseda komisie poďakoval všetkým členom za účasť a rokovanie ukončil.  

 

 

Zapísala: 

Ing. Katarína Haršányiová 

 

Za správnosť: 

Bc. Šimon Štefunko 

Predseda komisie  

 


